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چکیده
انتخاب زیستگاه آهو کوهی در جزیره فارور ،بهار  1393مورد مطالعه قرار گرفت .متغیرهای زیستگاهی مثل درصد پوشش و ارتفاع
گیاهان علفی ،ارتفاع و قطر درخت آکاسیا ،فاصله از نزدیکترین لکههای گیاهی ،صخرهای و درصد شیب در پالتهای مستقر در اطراف
گروههای سرگین (نقاط حضور گونه) اندازهگیری و با پالتهای عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید .نتایج نشان داد که اختالف معنیداری بین
مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ برخی متغیرهای زیستگاهی وجود دارد ( .)p<0/05در واقع این گونه مناطقی با درصد پوشش گیاهی علفی
و مرتفع را که دارای درختان آکاسیای مرتفع و قطور هستند ،ترجیح میدهد .آزمون تجزیه به مولفههای اصلی مشخص کرد که درصد پوشش
گیاهان علفی و ارتفاع درختان آکاسیا مهمترین متغیرهای زیستگاهی موثر در انتخاب زیستگاه این گونه هستند .نتایج نشان داد از لحاظ انتخاب
زیستگاه بین سه چشمانداز کوه ،تپه ماهور و دشت اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)p=0/14با افزایش قطر و ارتفاع آکاسیای اثر حمایتی آن
بهعنوان پناه گرمایی و چتر سایهانداز برای این گونه بیشتر میشود .درصد باالی پوشش گیاهی علفی و مرتفع نقش بهسزایی را در تامین آب و مواد
معدنی برای گونه در فصل بهار فراهم میکند.
کلمات کلیدی :انتخاب زیستگاه ،آهوی کوهی ،جزیره فارور ،خلیجفارس
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بررسی انتخاب زیستگاه بهاره آهو كوهی در جزیره فارور ،خلیج فارس

مقدمه
جمعیتی از آهو کوهی ( )Gazella gazellaدر جزیره فارور واقع
در خلیج فارس زندگی میکند که از دیدگاه اتحادیه جهانی حفاظت،
گونهای معرفی شده به منطقه است که امروزه بهدلیل تخریب زیستگاه،
چرای دام ،شکار ،ورود گونه های غیر بومی و هیبرید شدن ،این گونه
در رده آسیب پذیر ( )VUقرار گرفته است ( .)2012 ،IUCNتاکنون
مطالعات مختلفی بروی گونه آهو کوهی در جهان انجام گرفته است.
بررسی عادات غذایی این گونه در عربستان نشان داد که نوعی توالی
چرا بین این گونه و بز کوهی در منطقه وجود دارد (،Campbell
 .)1997بیشتر مطالعات انجام گرفته بروی این گونه مربوط به رفتار
بعد از رهاسازی در اسارت میباشد بهعنوان مثال مطالعه روی این
گونه در عربستان نشان داد که قبل از رهاسازی و اختالط با جمعیتهای
وحشی افراد تکثیر شده باید تحت یکدوره کمبود آب و غذا سازشهای
الزم را پیدا کنند ( Tatwanyو  . )1996 ،Goldspinkandدر دسترس
بودن غذا و تراکم جمعیت مهمترین عوامل تعیینکننده اندازه قلمرو
در آهوهای تکثیر شده در اسارت میباشند ) .)2010 ،Wronskiمطالعه
روی وضعیت فعلی آهو کوهی در عربستان نشان داد که مهمترین
عامل تهدید این گونه شکار غیرقانونی آن میباشد ( Maginو ،Greth
 .)1994مقایسه انتخاب زیستگاه دو گونه آهو کوهی ( )G. gazellaو
آهو عربی ( )G. arabicaنشان داد که آهو کوهی در مناطق تپه ماهوری
با پوشش گیاهی درصورتیکه آهو عربی صخرههای آهکی و درختزارهای
آکاسیا را انتخاب میکند ( Alhazmو  .)1992 ،Ghanddourمطالعات
روی سایر گونههای آهو ،متغیرهایی نظیر شیب کم با جهت غربی-شمالی
( ،) 2005 ،Abigarغنای گونههای گیاهی ،درصد گیاهان علفی و
قابلیت دسترسی به آب ( Henlyو همکاران ،)2007 ،اندازه و نوع
گونههای گیاهی( Auttumو  ،)2012 ،Mahmoudنوع فصل و جوامع
گیاهی (همامی و همکاران )2005 ،و توپوگرافی را در کنار وجود
اراضی کشاورزی ( Farhadiniaو همکاران )2009 ،در انتخاب زیستگاه
آهو موثر نشان داده است .علیرغم مطالعات انجام شده در دیگر کشورها،
در رابطه با انتخاب زیستگاه گونه آهو کوهی که تنها زیستگاهش در
ایران جزیره فارور است اطالعات کافی وجود ندارد .لذا برای اولین بار
انتخاب زیستگاه این گونه در جزیره فارور در مرکز خلیجفارس مورد
بررسی قرار گرفت .هدف از این مطالعه مشخص کردن متغیرهای
زیستگاهی تاثیرگذار در انتخاب زیستگاه این گونه است که نتایج آن
میتواند به تدوین استراتژیهای حفاظتی برای این گونه آسیبپذیر
کمک کند.
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شکل  :1آهو کوهی در جزیره فارور1393 ،

مواد و روشها
ناحیه مطالعاتی :ناحیه مطالعاتی با  2848هکتار مساحت در

مختصات جغرافیایی  54⸰ 29تا  54⸰ 33طول شرقی و  26⸰ 15تا
 26⸰ 19عرض شمالی در فاصله  22کیلومتری سواحل جنوبی ایران
واقع شده است .بیشتر سطح جزیره ناهموار و تپهای است .طیف
ارتفاعی  50متر ،بیشترین درصد مساحت جزیره را به خود اختصاص
داده است و همانند طوقی دور تا دور جزیره را در برگرفته است .منبع
آب دائمی در منطقه وجود ندارد و روانابهای سطحی در فصول
بارندگی تامینکننده آب در این ناحیه میباشند .آب و هوای منطقه
گرم و مرطوب میباشد و متوسط دمای سالیانه  27درجه سانتیگراد
و متوسط بارندگی سالیانه  200میلیمتر است .جهت بادهای غالب منطقه
از جنوب به شمال میباشد .گونه گیاهی غالب در منطقه آکاسیای
چتری ( )Acasia tortolisو کهور پاکستانی ()Juliflora prosopis
(گونه معرفی شده به جزیره) میباشد .همچنین گونههای گیاهان علفی
نیز در فصول بارانی در منطقه وجود دارد .بهغیر از آهو کوهی دو
پستاندار دیگر با نام خارپشت ایرانی ( )Papraedinus nepomalasو
خفاش میوه خوار ( )Rousettus aegypticusدر جزیره زیست میکند.
این منطقه بهعنوان یک منطقه حفاظت شده توسط اداره محیط
زیست هرمزگان حفاظت میشود (قاسمی.)1388 ،
ب) جمعآوری دادهها :ابتدا منطقه مطالعاتی براساس چشمانداز
به  3طبقه درهای ،تپه ماهوری و دشتی تقسیم و بهعنوان جامعه
مطالعاتی درنظر گرفته شد .سه تکرار از هر جامعه با فاصله کافی
مشخص گردید .در هر جامعه تعداد  5ترانسکت تصادفی پیمایش و
به محض یافتن توده سرگین جانور ،پالتهایی به ابعاد
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 10×10مترمربع با توجه به پوشش علفی تنک در منطقه مستقر و
متغیرهای زیستگاهی نظیر درصد پوشش گیاهان علفی بهعلت تراکم
پایین با تخمین چشمی و ارتفاع آنها با استفاده از خطکش ،ارتفاع
گونه آکاسیا با استفاده از شاخص فلزی مدرج ،فاصله از نزدیکترین
پناهگاه صخرهای و فاصله از نزدیکترین لکههای گیاهی با استفاده از
 GPSاندازهگیری گردید.

انتخاب زیستگاه گونه استفاده گردید .برای بررسی انتخاب زیستگاه
آهو کوهی در مقیاس خرد از آزمون  tمستقل جهت مقایسه میانگین
متغیرها بین مناطق حضور و عدم حضور استفاده گردید .برای بهدست
آوردن مهمترین متغیرهای زیستگاهی از آزمون تجزیه به مولفههای
اصلی و از آزمون رگرسیون لجستیک نیز برای بهدست آوردن مهمترین
پارامتر تاثیرگذار در انتخاب زیستگاه این گونه استفاده شد .برای
بررسی انتخاب زیستگاه این گونه در مقیاس کالن از آزمون ANOVA
جهت مقایسه بین سه تیپ زیستگاهی متفاوت شامل درهای  ،دشتی
و تپه ماهوری در جزیره با سه تکرار از هر تیپ زیستگاهی در ناحیه
مطالعاتی ا ستفاده شد.

نتایج
شکل  :2موقعیت ناحیه مطالعاتی ،جزیره فارور

متغیرهای فوق در نقاط عدم حضور یا نقاط کنترل که در این
نقاط سرگینی از آهو کوهی یافت نمیشد نیز اندازهگیری شدند .در
مجموع  45ترانسکت تصادفی پیمایش شدن و  42پالت در منطقه
مستقر گردید .همچنین برای تهیه نقشه ناحیه مطلوب زیستگاهی،
نقشههای شیب ،جهت ،ارتفاع ،پوشش گیاهی و نقشه حضور گونه
تهیه گردید و با کمک  GISتلفیق گردید.

شکل  :3تیمکاری در منطقه مطالعاتی ،بهار1393

ج) آنالیز دادهها :دادهها از محیط اکسل به نرمافزار

SPSS

نسخه 20منتقل و از آنالیزهای آماری مرتبط جهت مقایسه بین مناطق
حضور و کنترل (عدم حضور) و یافتن متغیرهای مهم تأثیرگذار بر

الف) انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد :متغیرهای زیستگاهی
از نظر نرمال بودن با استفاده از آزمون کولوگروف -اسمیرونوف بررسی
شدند و چون نرمال نبودند از تغییر شکل لگاریتمی دادهها و جذر
ریشه استفاده گردید .همچنین یکنواختی واریانسها با آزمون لوینز
تست ( )Levens testگردید .جهت مقایسه متغیرهای زیستگاهی بین
مناطق حضور گونه (پالتهای حاوی سرگین) و مناطق عدم حضور
(پالتهای تصادفی) از آزمون  tاستفاده گردید .نتایج نشان داد که از
لحاظ برخی متغیرهای زیستگاهی نظیر درصد پوشش گیاهان علفی
و ارتفاع آنها ،ارتفاع و قطر گونه آکاسیا ،فاصله از صخره بین مناطق
حضور و عدم حضور تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p<0/001میانگین
درصد پوشش گیاهان علفی در مناطق حضور باالتر از مناطق عدم
حضور بود ( .)p<0/001بهطوریکه درصد پوشش گیاهی گیاهان علفی
در پالتهای حضور ( )0/17 ±0/03و در مناطق عدم حضور
( )0/03±0/008بود .میانگین ارتفاع گونه درختی آکاسیا از لحاظ
آماری در مناطق حضور باالتر از مناطق عدم حضور بود (.)p=0/0004
میانگین ارتفاع این گونه در پالتهای حضور ()133/81 ± 22/25
سانتیمتر ولی در مناطق عدم حضور ( )35/24±11/12سانتیمتر بود.
متوسط ارتفاع گیاهان علفی در مناطق حضور باالتر از مناطق عدم
حضور بود ( .)p<0/05فاصله از نزدیکترین پناه صخرهای در مناطق
حضور باالتر از مناطق عدم حضور بود ( .)p=0/01متوسط فاصله از
نزدیکترین پناه صخرهای در مناطق حضور ( )7/55 ±1/35متر بود
ولی در مناطق تصادفی متوسط این فاصله ( )4/59 ± 1/55متر بود.
برخی متغیرهای زیستگاهی نظیر شیب و فاصله از نزدیکترین لکه
گیاهی تفاوت معنیداری را بین مناطق حضور و عدم حضور نشان
ندادند .نتایج این آزمون در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  :1میانگین ( ±اشتباه معیار) و نتایج آزمون  tمستقل
میانگین  ±اشتباه معیار
مناطق حضور
0/17±0/03
133/81 ±25/22
17±0/03
2/16±0/36
6/38±1/40
7/55±1/35
0/12±0/01

متغیرها
درصد پوشش گیاهان علفی
ارتفاع درخت آکاسیا (سانتیمتر)
ارتفاع گیاهان علفی (سانتیمتر)
قطر تاج پوشش درخت آکاسیا (متر)
فاصله تا نزدیکترین لکه گیاهی (متر)
فاصله تا نزدیکترین پناهگاه صخرهای (متر)
شیب

برای بهدست آوردن مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب
زیستگاه آهو کوهی در منطقه مطالعاتی از آزمون تجزیه به مولفههای
اصلی استفاده گردید .در ابتدا از طریق ترسیم ماتریس پیرسون
مشخص شد که هم بستگی باالیی بین قطر آکاسیا و ارتفاع این گونه
گیاهی وجود دارد ( )0/92لذا از بین این دو متغیر تنها یک متغیر
(قطر درخت آکاسیا) در آزمون استفاده گردید .نتایج این آزمون در
جدول  2ارائه گردیده است.
جدول  :2همبستگی بین متغیرهای زیستگاهی با دو فاکتور اصلی به
دست آمده از  41منطقه حضور آهو کوهی در جزیره فارور1393 ،
مولفه 1
نام متغیر
0/58
درصد پوشش گیاهی علفی
0/28
ارتفاع گیاهان علفی (سانتیمتر)
0/93
ارتفاع درخت آکاسیای چتری (متر)
فاصله تا نزدیکترین پناهگاه صخرهای (متر) 0/03
2/05
Eigen value
34/21
درصد کل واریانس
34/21
درصد واریانس تجمعی
جدول :3
تعداد گروه سرگین
بین گروهها
داخل گروهها
کل

درجه آزادی
2
6
8

مولفه 2
0/72
0/68
-0/06
-0/54
1/69
28/21
62/42

میانگین  ±اشتباه معیار
مناطق عدم حضور
0/03±0/008
35/24±11/12
3±0/008
0/77± 0/29
9/70±2/21
4/59±1/55
0/10±0/01

P
<0/001
<0/004
<0/003
<0/002

0/57
0/01
0/63

ب) انتخاب زیستگاه در مقیاس کالن :با توجه به آنکه ناحیه
مطالعاتی به سه تیپ زیستگاهی تپه ماهوری ،درهای و دشتی تقسیم
شد و از هر تیپ زیستگاه ،سه تکرار وجود داشت .تعداد گروههای
سرگین بهعنوان نقاط حضور گونه بین این سه تیپ زیستگاهی از
طریق آزمون  ANOVAمقایسه گردید .نتایج نشان داد بین این سه
تیپ زیستگاهی از لحاظ استفاده از زیستگاه توسط آهو کوهی اختالف
معنیداری وجود ندارد .جدول  5نتیجه این آزمون را نشان می دهد
که در آن مقدار  p=0/14میباشد .همچنین آزمون مقایسات میانگین
 Tukeyنشان داد ترتیبی برای میانگینها بین سه تیپ زیستگاهی
وجود ندارد.
جدول  :5نتایج آزمون Tukey

جامعه
2
3
1

تعداد
3
3
3

Subsetfor alpha =0.05

نتایج آزمون ANOVA

میانگین مربعات
0/15
0/05

F

Sig

2/66

0/14

در محور اول این جدول باالترین امتیاز مربوط به ارتفاع آکاسیای
چتری میباشد و اساس محور دوم را درصد پوشش گیاهان علفی
تشکیل میدهد .مقدار آگین ولیو در این آزمون باالتر از  1میباشد و
میزان درصد واریانس تجمعی برابر  62/42درصد است .آزمون رگرسیون
لجستیک نشان داد که ازبین دو متغیر فوق ،درصد پوشش گیاهان
علفی ،متغیر تاثیرگذارتری در انتخاب زیستگاه بهاره آهو کوهی در
منطقه دارد .نتایج این آزمون در جدول  4ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون رگرسیون لجستیک
نام متغیر
درصد پوشش گیاهان علفی
مقدار ثابت
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B

SE

Wald

Sig

8/33
2/72

2/18
0/66

14/62
16/77

>0/001

شکل  :4نقشه هیپسومتری منطقه

1/16
1/18
1/56

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث

شکل  :5پوشش گیاهی منطقه

شکل  :6نقشه شیب منطقه

شکل  :7ناحیه مطلوب زیستگاه برای گونه آهو کوهی در جزیره
فارور

نتایج حاصل از مدل مطلوبیت زیستگاهی نشان داد که بخش
شمال جزیره فارور ،بخش مطلوبتری برای این گونه میباشد این
ناحیه دارای درختان آکاسیای مرتفعتر و پوشش گیاهی باالتری دارد
(شکل  .)7نتایج نشان داد که درصد پوشش گیاهان علفی و ارتفاع
آنها ،ارتفاع درخت آکاسیا و فاصله از نزدیکترین پناه صخرهای از
متغیرهای مهم در انتخاب زیستگاه آهو کوهی در جزیره فارور هستند.
درصد پوشش گیاهان علفی و ارتفاع آن بهعنوان یک غذای رجحانی
برای این گونه در فصل بهار مطرح است که میتواند آب و مواد معدنی
را برای آهو کوهی مرتفع سازد همچنان که شکافهای صخرهای پناه
استتار و استراحت برای این گونه میباشد و در هنگام ترس ،فرار یا
هنگام شب به این شکافها پناه میبرد .ارتفاع بیشتر درخت آکاسیا
نقش سایه انداز موثرتری را در برابر تابش خورشید برای این گونه در
جزیره فارور با دمای باال ایفا میکند .آنالیزهای بیشتر نشان دادند از
بین متغیرهای فوق درصد پوشش گیاهان علفی مهمترین متغیر
تاثیرگذار در انتخاب زیستگاه آهو کوهی در فصل بهار در جزیره فارور
است .این نتایج هم راستا با برخی مطالعات بروی گونههای مختلف
آهو میباشد که نشان داد غنای گونههای گیاهی ،درصد گیاهان علفی
( Henlyو همکاران ،)2007 ،اندازه و نوع گونههای گیاهی) Auttumو
 ،)2012 ،Mahmoudاز مهمترین پارامترها در انتخاب زیستگاه آهو
میباشند .برخالف نتایج بهدست آمده از دیگر مطالعات که نقش
توپوگرافی ( Farhadiniaو همکاران )2009 ،و شیب ))2005 ،Abigr
را در انتخاب زیستگاه گونه آهو موثر نشان میدانند .در مطالعه اخیر
در مقیاس کالن تفاوت معنیداری بین استفاده از زیستگاه در بین
سه تیپ زیستگاهی درهای ،تپه ماهوری و دشتی تفاوت وجود نداشت
( .)p=0/14در واقع آهو کوهی از هر سه تیپ زیستگاهی به یک میزان
استفاده میکند .این مطالعه نشان داد که برای حفظ جمعیت آهو
کوهی در منطقه ،حفظ جامعه گیاهی گیاهی آکاسیای چتری که نقش
مهمی را در بقای جانور در برابر تابش شدید خورشید و طوفانهای
احتمالی منطقه ایفا میکند ضروری است .شکل  ،4ناحیهای با درصد
باالتر پوشش گیاهی و درختان آکاسیا مرتفعتر را نشان میدهد که
مطلوب زیستگاهی باالتری برای گونه آهوی کوهی دارد .پوشش علفی
این جزیره در فصل بهار تحت تاثیر بارندگیها در منطقه میباشد و
بدون آن تامین آب و مواد معدنی برای این گونه تا حدی مشکل است.
البته گاهاً دیده شد این گونه در منطقه از آبسنگهای مرجانی نزدیک
ساحل نیز در تامین آب مورد نیاز استفاده میکند .پیشنهاد میگردد
برای حصول به نتایج دقیقتر ،انتخاب زیستگاه این گونه در سایر
فصول سال و رژیم غذایی آن نیز از طریق تجزیه سرگین بررسی گردد.
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